
Rumena hiška, Lea Čerin, s.p.  
www.rumenahiska.si  
info@rumenahiska.si 
040 561 204 

Tiviya, pomožne dejavnosti za izobraževanje, 
Anastazija Babič, s.p. 

www.tivya.eu 
Anastazi_Bab@tivya.eu 

030 618 605 

 

 

 

PROGRAM SEMINARJEV 
 

za kolektive 
osnovnih šol 

 

 

Izkustvene izobraževalne delavnice so namenjene vsem, ki vas zanima področje UČENJA, POUČEVANJA, dobre 

KOMUNIKACIJE z učenci in DOBREGA STIKA s seboj in drugimi. 

 

Seminarji so pripravljeni kot program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju.  

Vsebine so namenjene uspešnemu komuniciranju z učenci, starši ter sodelavci, z namenom, da bi bili z njimi v 

dobrem stiku in imeli dober odnos.  

 

(Spo)znanja, na katera vas bodo pripravili seminarji, vam bodo pomagala k izboljšanju vloge učitelja, starša, pri 

učenju in poučevanju ter pri odnosih in v komunikaciji z učenci in odraslimi. 

 

KOMU SO SEMINARJI NAMENJENI? 

Seminarji so namenjeni kolektivom vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih, srednjih, višjih in visokih šol ter 

pripravljeni kot program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

 

KAKO POTEKAJO SEMINARJI? 

Seminarji potekajo v kombinaciji predavanja in delavnice, kjer so uporabljene različne metode in načini dela – 

individualno, v paru ali v skupinah… 

 

V seminarjih so poleg najnovejših znanj pedagogike, andragogike, socialne pedagogike in psihologije vključena 

znanja in spoznanja PZU (pomoči z umetnostjo), NLP (nevro-lingvističnega programiranja) in TA (transakcijske 

analize).   

-> PZU je mlada, uporabna in znanstvena disciplina, ki se je v svetu sistematično začela razvijati v drugi polovici 20. stoletja. 
Njen cilj ni dovršena umetniška stvaritev, temveč je pomemben proces, ki je usmerjen k osebnostni rasti, samospoznavanju, 
prepoznavanju in izražanju čustev, boljši samopodobi, komunikaciji, vedenju, boljšemu učenju z več motivacije in počutju na 
splošno. 
 
-> NLP (nevro-lingvistično programiranje): NEVRO se nanaša na možgane in živčni sistem v povezavi s čutili (vid, sluh...), s 
katerimi zaznavamo svet in ustvarjamo svojo realnost. LINGVISTIČNO pomeni, da jezik vpliva na razmišljanje, lahko spremeni 
razpoloženje in vedenje. Je sredstvo komunikacije in razumevanja oblikovanja sveta. PROGRAMIRANJE pa nas vodi  kako 
organiziramo notranje procese, do kakšnih rezultatov privedejo naši programi mišljenja, čutenja in vedenja.  
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-> TA (transakcijska analiza) je teorija osebnosti in interpersonalne komunikacije ter metoda sistematične individualne, 
skupinske in družinske psihoterapije. Uporablja se tudi na področjih psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, socialnega 
dela in v marketingu. 

 

Vsebine seminarja so lahko prilagojene potrebam vašega kolektiva. 

  

KDO STA VODJI SEMINARJEV? 

 

ANASTAZIJA BABIČ, univ. dipl. pedagoginja, prof. sociologije kulture, mag. 
pomoči z umetnostjo, visoka dokvalifikacija iz predšolske vzgoje in 
poučevanja v prvem razredu, svetovalka za uspešno komunikacijo, učenje 
in vzgojo , NLP praktik-coach, edukantka psihoterapevtske smeri 
transakcijska analiza, učiteljica plavanja in ayurvedski terapevt. 
Več o meni in mojem delu si preberite na www.tivya.eu  in fb strani: 
Anastazia svetovanje delavnice. 
 
LEA ČERIN, univ. dipl. pedagoginja, ILE Learning Coach, mentorica Freestyle 
učenje®, MISP inštruktorica za masaže otrok v šolah in vrtcih; mentorica za 

uspešno učenje, predavateljica in svetovalka za področje učenja 

Več o meni in mojem delu si preberite na www.rumenahiska.si (v prenovi) in fb strani: Učenje v Rumeni hiški. 

 

 

 

TRAJANJE SEMINARJEV: 8 pedagoških ur ali 16 pedagoških ur (oz. po dogovoru) 

                                           (udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi in pripadajoče število točk, ki jih lahko uveljavijo 

                                           pri napredovanju v nazive) 

 

 

DATUM IZVEDBE: po dogovoru z naročnikom 

 

KRAJ IZVEDBE: v naročnikovih prostorih oz. po dogovoru 

 

KONTAKTI: Anastazija -   Anastazi_Bab@tivya.eu   ali   030 618 605 

                     Lea -                info@rumenahiska.si       ali   040 561 204 

 

 

VESELIVA SE SODELOVANJA Z VAMI ! 

 

 

 

 

 

http://www.tivya.eu/
http://www.rumenahiska.si/
mailto:Anastazi_Bab@tivya.eu
mailto:info@rumenahiska.si
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Seminar: 

USPEŠNO DELO Z UČENCI, DOBER STIK IN  

VODENJE RAZREDA 
 

 

Po seminarju boste:  

 znali ustrezno postaviti svoje cilje in jim slediti ter pomagali tudi učencem do uspešnega 

postavljanja njihovih izobraževalnih ciljev, ki jim lahko (so jih sposobni) slediti, 

 se naučili organiziranja dejavnosti/dela po metodi "načrtovanja za nazaj", kar pripomore k boljši 

organizaciji pri vašem delu in pri učenju učencev (v izogib kampanjskemu učenju), 

 spoznali načine ustreznega podajanja povratne informacije, pohvale in konstruktivne kritike kar 

pripomore k učinkoviti komunikaciji z učenci, starši in sodelavci,  

 spoznali boste načine, kako se najustrezneje odzvati na kritiko, 

 spoznali zakone komunikacije, ki veljajo za vse, povsod in vselej, 

 spoznali ego stanja v osebnosti človeka (poznavanje vam bo omogočalo dobro komuniciranje, 

razumevanje komunikacije, pogovorov, svojih in "svetov" drugih posameznikov), 

 vedeli, kdaj ste s posameznikom vzpostavili dober stik, ki je osnova za uspešno komunikacijo. 

 
 
VSEBINA: 
 

 
 

 
A - CILJI 
- ustrezno postavljanje ciljev 
- uporaba vprašanj kot pomoč pri postavljanju ciljev 
- metoda "načrtovanja za nazaj" 
 
B - KOMUNIKACIJA  
- uspešna komunikacija 
- zakoni komunikacije, ki veljajo za vse, vselej in povsod 
- poznavanje EGO STANJ za uspešno komunikacijo in za razumevanje 
sebe in drugih   
- skupni jaz v akciji 
 
 C - POVRATNA INFORMACIJA 
- uspešne tehnike  podajanja povratne informacije  
- Diltsonov model povratne informacije 
- Diltsova piramida 
- PI in pozitivni vpliv na samopodobo  
- konstruktivna kritika in pohvala 
- več načinov  uspešnega/konstruktivnega podajanja kritike 
- predlogi za konstruktivno odzivanje na kritiko 
- pohvale 
- ravnovesje 
  
D - DOBER STIK 
- tehnika PRLL za vzpostavljanje dobrega stika 

 

TRAJANJE SEMINARJA:  8 pedagoških ur 
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Seminar:            

MOŽGANI IN UČENJE NA RAKETNI POGON 
 

 

Spoznali boste pomembna nevrološka spoznanja o možganih.  

Med drugim tudi razlike med ženskimi in moškimi možgani, ki vplivajo tudi na naša različna delovanja in 

proces učenja, kako lahko okrepimo delovanje možgan, sprostitev, stres in možgani  ter druga zanimiva 

in uporabna znanja.  

V praktični dejavnosti boste spoznali metodo pospešenega učenja, s katero učenci in dijaki po 1 uri 

učenja po tej metodi, lahko dosežejo iste rezultate na testih kot vrstniki, ki se 4 mesece učijo klasično.  

V aktivnem odmoru, ki je del metode pospešenega učenja, bodo udeleženci spoznali uporabno 

dejavnost pomoči z umetnostjo (PZU), ki  nam lahko poleg aktivnega odmora služi tudi za spoznavanje 

dijakov in krepitev treh glavnih zaznavnih kanalov. 

 
 
 
VSEBINA SEMINARJA: 
 

 

A - MOŽGANI - naš miselni motor 

- kaj vpliva na boljše delovanje možganov 

- razlike v možganih med spoloma 

- razvojne spremembe, ki vplivajo na delovanje možganov v različnih 

starostnih obdobjih  

- kako strese in sprostitev vplivata na delovanje možganov (kaj to pomeni 

za učenje) 

- vaje za povezovanje leve in desne možganske polovice 

- spomin in možgani 

  

B - POSPEŠENO UČENJE (Spaced Learning) 

- uvod v temo 

- kako se v krajšem času naučiti bolje 

- aktivno učenje in aktivni odmor v nasprotju s pasivnim učenjem 

- praktična dejavnost uporabe aktivnega učenja in aktivnega odmora 

- uporaba PZU v aktivnem odmoru: vodenje in sledenje s črto  

 
  
 

TRAJANJE SEMINARJA:  8 pedagoških ur 
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Dvodnevni seminar: 

IZZIVI UČENJA, POUČEVANJA IN DOBREGA STIKA 

 

SEMINAR VAS BO PRIPRAVIL NA TO, DA BOSTE: 

 … uspešno komunicirali z otroki in bili v z njimi v dobrem odnosu in stiku, saj otroci tako bolje 

sprejemajo vzgojne in učne zahteve. 

 … bolje razumeli procese učenja, lažje v njem usmerjali otroke, učno snov predstavili na njim prilagojen 

način, hkrati pa se pri tem tudi sami zabavali, tako pri pouku kot v domačem okolju. 

 … znali prepoznati, kaj vam sporoča otrokova govorica telesa in očesni premiki ter ta (spo)znanja vključiti 

v proces učenja, poučevanja, komunikacije in dobrega stika.  

 … spoznali in ozavestili štiri temeljne psihološke potrebe (v nadaljevanju p. potrebe) kot jih vidi realitetna 

teorija in nekateri drugi avtorji.  

 … znali prepoznati svoje in otrokove p. potrebe, saj je otrok bolje motiviran in z nami sodeluje le, če se 

dobro počuti in ima zadovoljene p.potrebe. 

 … spoznali, da je vsako vedenje posameznika, naj je še tako nerazumljivo, zanj vedno najustreznejše, saj 

zadovolji eno ali več p. potreb. 

 … spoznali prvine pomoči z umetnostjo (v nadaljevanju PZU) kot metodo za oporo pri delu z otroki, za 

boljše spoznavanje učencev, poučevanje in učenje. 

 
VSEBINA SEMINARJA: 

 

1. dan (8 pedagoških ur) 
 

A - VAKOG  
 
- Prepoznavanje stilov zaznavanja, spoznavanja in učenja po 
sistemu VAKOG 
- Kako preko govorice telesa, očesnih premikov in procesnih 
besed prepoznamo otrokov način učenja in razmišljanja 
- Vključevanje domišljije in ustvarjalnosti v proces 
(samostojnega) učenja 
- Spoznavanje mnemotehnik in trikov učenja za boljše 
pomnjenje v izogib učenju na pamet 
 
- Praktične dejavnosti za kvalitetno prepoznavanje kanalov 
zaznavanja (VAKOG)  
- Praktične dejavnosti za uspešno uporabo različnih 
zaznavnih kanalov za dober stik in komunikacijo 
 

B - POMOČ Z UMETNOSTJO IN VAKOG 
 
Praktična dejavnost:  'Cvetoči grm', za boljše poznavanje 
razreda in razumevanja učencev 
 
 

2. dan (8 pedagoških ur) 
 

A - PSIHOLOŠKE POTREBE  
 
- Uvod v temo 
- Ozaveščanje svojih psiholoških potreb (v nadaljevanju p. 
potrebe) 
- Prepoznavanje p. potreb in želja 
- Dve vizualizaciji z vprašanji v povezavi s p. potrebami in 
razlogi za (po Bond, 1986); ali so potrebe in želje lahko naši 
cilji  
 

B - PSIHOLOŠKE POTREBE IN VAKOG 
 
- Kako preko komunikacije z otroki, prepoznati katero p. 
potrebo zadovoljujejo? 
- Kako v šoli zadostiti štirim p. potrebam? 
- Kreativna dejavnost: praktična dejavnost »projekt«, p. 
potrebe in VAKOG 
- Kako do stavka »…… je zakon«? 
 

C - KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, PSIHOLOŠKE POTREBE 
IN POMOČ Z UMETNOSTJO 
- praktična dejavnost: Spirala 
- pogovor o dejavnosti 
 
 

TRAJANJE SEMINARJA:  16 pedagoških ur 

Dvodnevni seminar je možen tudi v skrajšani obliki, kot enodnevni seminar. 
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Seminar: 

USPEŠNO UČENJE IN POUČEVANJE  

PO SISTEMU 'VAKOG' 

 

SEMINAR VAS BO PRIPRAVIL NA TO, DA BOSTE: 

 … uspešno komunicirali z otroki in bili v z njimi v dobrem odnosu in stiku, saj otroci tako bolje 

sprejemajo vzgojne in učne zahteve. 

 

 … bolje razumeli procese učenja, lažje v njem usmerjali otroke, učno snov predstavili na njim 

prilagojen način, hkrati pa se pri tem tudi sami zabavali, tako pri pouku kot v domačem okolju. 

 

 … znali prepoznati, kaj vam sporoča otrokova govorica telesa in očesni premiki ter ta 

(spo)znanja vključiti v proces učenja, poučevanja, komunikacije in dobrega stika.  

 

VSEBINA SEMINARJA: 

 

A – SISTEM 'VAKOG', uspešna komunikacija in učenje 
 
- prepoznavanje stilov zaznavanja, spoznavanja in učenja po 
sistemu VAKOG 
- kako preko govorice telesa, očesnih premikov in procesnih 
besed prepoznamo otrokov način učenja in razmišljanja 
- vključevanje domišljije in ustvarjalnosti v proces 
(samostojnega) učenja 
- spoznavanje mnemotehnik in trikov učenja za boljše 
pomnjenje v izogib učenju na pamet 
 
- praktične dejavnosti za kvalitetno prepoznavanje kanalov 
zaznavanja (VAKOG)  
- praktične dejavnosti za uspešno uporabo različnih zaznavnih 
kanalov, za dober stik in komunikacijo 
 
B - KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, VAKOG IN POMOČ Z 
UMETNOSTJO 
 
- pomoč z umetnostjo in VAKOG, praktična dejavnost: 
vodenje in sledenje  
- kako do stavka »…… je zakon«? 
- kreativna dejavnost: praktična dejavnost »projekt«in VAKOG 
 
 

 

TRAJANJE SEMINARJA: 8 pedagoških ur 
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Seminar: 

DOBRO POČUTJE V RAZREDU  

IN IZZIVI POUČEVANJA 

 
SEMINAR VAS BO PRIPRAVIL NA TO, DA BOSTE: 

 … uspešno komunicirali z otroki in bili v z njimi v dobrem odnosu in stiku, saj otroci tako bolje 

sprejemajo vzgojne in učne zahteve. 

 

 … spoznali in ozavestili štiri temeljne psihološke potrebe (v nadaljevanju p. potrebe) kot jih vidi 

realitetna teorija in nekateri drugi avtorji.  

 

 … znali prepoznati svoje in otrokove p. potrebe, saj je otrok bolje motiviran in z nami sodeluje 

le, če se dobro počuti in ima zadovoljene p.potrebe. 

 

 … spoznali, da je vsako vedenje posameznika, naj je še tako nerazumljivo, zanj vedno 

najustreznejše, saj zadovolji eno ali več p. potreb.  

 

 … spoznali prvine pomoči z umetnostjo (v nadaljevanju PZU) kot metodo za oporo pri delu z 

otroki, za  

 

VSEBINA SEMINARJA:  

 

A - PSIHOLOŠKE POTREBE   
 
- ozaveščanje svojih psiholoških potreb (v nadaljevanju p. potrebe) 
- prepoznavanje p. potreb in želja 
- dve vizualizaciji z vprašanji v povezavi s p. potrebami in razlogi za 
(po Bond, 1986); ali so potrebe in želje lahko naši cilji  
 
- kako preko komunikacije z otroki, prepoznati katero p. potrebo 
zadovoljujejo? 
- kako v šoli zadostiti štirim p. potrebam? 
- kako do stavka »…… je zakon«? 
- kreativna dejavnost: praktična dejavnost »projekt«, p. potrebe, 
(kanali predstavitve) 
 
B - KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, PSIHOLOŠKE POTREBE IN POMOČ 
Z UMETNOSTJO 
 
- praktična dejavnost: Spirala 
- pogovor o dejavnosti 

 

TRAJANJE SEMINARJA: 8 pedagoških ur 
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Nekaj misli udeležencev: 

„Sproščujoč in umirjen seminar. Všeč mi je bilo menjavanje aktivnosti med delom oz. med 
seminarjem. Zame bodo najbolj uporabni konkretni primeri praktičnih dejavnosti, ki jih bom 
lahko uporabil občasno pri pouku.“ 
Tine 
 
„Veliko praktičnih dejavnosti. Menim, da bo zame najbolj uporabno: VAKOG, procesne besede, 
metoda Pospešenega učenja.“ 
Maja 

 
 
 

 

 
„Všeč so mi bili primeri praktičnih dejavnosti (coctail party, masaže...). Všeč mi je bilo 
obravnavanje človeških možganov. 
Najbolj uporabni bodo konkretni primeri praktičnih dejavnosti, ki jih bom lahko uporabila v 
razredu.“ 
Alenka 

 

 
 
„Sproščujoče teme, poti, nova spoznanja: spremembe v dojemanju lastnega učnega procesa... 
Menim, da bo zame najbolj uporabno: tehnike sproščanja, poznavanje učnih stilov, 
upoštevanje in zadovoljevanje psiholoških potreb (jaz, učenci). 
Hvala. Uporaba pridobljenega od septembra dalje.“   
Jasna 

  
  
 
„Na seminarju mi je bilo všeč, da smo izvedeli nekaj zanimivega o sproščanju in ko smo se ob 
dejavnostih zabavali. Pozitivno se mi  je zdelo, da so bile aktivnosti raznovrstne in da smo delali 
tudi v skupinah.   
Zanimiv mi je bil filmček o razlikah med moškimi in ženskimi možgani in poslušati predstavitve 
ostalih kolegov.  
Dobro sem se počutila, ker sem razmišljala o svojih psiholoških potrebah in da smo imeli možnost 
izbire sodelovanja pri masažah in vizulizaciji ter nismo bili izpostavljeni, razen po lastni želji. 
Najbolj sem si zapomnila, da je treba enakomerno zadovoljevati vse štiri psihološke potrebe.  
Menim, da bom pri uri najbolj znala uporabiti izkušnjo vizualizacije in pospešenega učenja.“ 
Nataša 

 
 

 

 
 
„Seminar je bil  zanimiv, obogaten z zanimivimi dejavnostmi in praktičnimi primeri.  
Počutila sem se dobro, sproščeno, dobila potrditve svojega dela. 
Zame bodo uporabne nekatere praktične dejavnosti in vaje za sprostitev. Pohvalim 
seminar.“ 
Zdenka Mežan  

 
 
„Všeč mi je bilo, ko smo izvajali praktične aktivnosti, vizualizacija ter projekt v zaključku dneva.   
Pozitivno se mi je zdelo, da smo se pomešali med skupinami in zelo ustvarjalen je bil način 
oblikovanja skupin. Zame je bilo uporabno, kako naj si z asociacijami  zapomnimo pravilen 
zapis  besed.“  
Polona  

 
“Najbolj všeč mi je bil zadnji del, ker smo imeli kot skupina možnost svobodne izbire dejavnosti.  
Ob pisanju in ustvarjanju pesmi je prišla do izraza naša kreativnost/ustvarjalnost ter dobro timsko sodelovanje. 
Zame bo pri delu uporabna vizualizacija (praktične dejavnosti).“ 
Mojca 

 
  

 


